
             

 

БИСЕРКА ЯНЕВА 

       Директор на Детска градина № 30“СИНЧЕЦ“ - град Варна 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ОТНОСНО  ОРГАНИЗАЦИЯТА  ПРИ  ПОСЕЩЕНИЕ НА КУКЛЕНИ ТЕАТРИ 

НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 30”СИНЧЕЦ“– ГРАД ВАРНА 

 

1. Със заповед на директора, се определя комисия за разглеждане на оферти и 

предложения, ведно с кратка анотация /съдържаща, фото или видео-материали/, или 

текстово описание осигуряващо, достатъчно подробна информация, постъпили по 

надлежен ред в деловодната система на детската градина /в хартиен и/или в електронен 

вариант/ за  културни  мероприятия /куклени театри, спектакли, тържества, 

представления, постановки, балове,  атракции/  и други. 

2. Вътрешните правила за документооборота се регламентира, че съответните 

длъжностни лица, обслужващи ЕДСД /Единна държавна система за деловодство/, след 

депозиране на документите по точка 1, в тридневен срок, представят постъпилите под 

съответен входящ номер предложения, на председателя на комисията. 

3. Комисията работи целогодишно, заседавайки минимално веднъж месечно /с 

изключение на месеците,  в които не е депозирано предложение/. За всяко заседание се 

води протокол, който след подписване от страна на председателя и членовете на 

комисията се депозира в ЕДСД, за окончателна резолюция от директора. Комисията 

одобрява или неодобрява предоставените й оферти и предложения, мотивирайки взетото 

решение. 

4. При избора си на оферта, комисията се съобразява със следните 

институционални критерии  за допустимост: 



4.1. Съответствие на културното мероприятие с Културен афиш на детската 

градина, публикуван на електронната  й страница; 

4.2. Комисията проверява легитимността на заявителя, чрез проверка на лиценз в 

Информационния регистър на културните организации и институции по чл. 14, ал. 4 от 

Закон за закрила и развитие на културата или изисква по служебен ред представяне от 

страна на заявителя на Удостоверение по реда на чл. 7, от Наредба за регистриране на 

наименованията на артистичните групи; 

4. 3. Възрастови, а в отделни случаи и индивидуални особености на децата; 

 4.4. Тематика и съдържание, непротиворечащи и надграждащи утвърените  

педагогически практики; 

4.5. Интереси на децата; 

4.6. Финансови условия; 

4.7. Физическа среда; 

4.8. Други по преценка на комисията. 

5. В случаите на положително взето решение от страна на комисията, същата 

предлага на директора за одобрение конкретното предложение, който от своя страна 

предприема действия за финансовото обезпечаване на дейността, включително чрез 

проект на договор, като разходите се заплащат от бюджета на съответната детска градина. 

В случай на одобрение и положителна резолюция, за организацията и провеждането, 

комисията информира и заинтересованите страни, включително законно 

представляващите децата. 

6. При организирането и провеждането но територията на институцията на 

културни мероприятия се спазват всички норми на ЗЗБУТ, санитарно-хигиенните 

изисквания на РЗИ и Правилниците, регламентиращи дейността на детската градина. 

Организацията и провеждането им не трябва да нарушават и възпрепятстват, какъвто и да 



начин организацията на възпитателно-образователния процес на територията на детската 

градина. 

7. Допуска се и правото на свободен достъп, при гарантиране на 

конкуретноспособност, чрез възможностите по реда на чл. 19 от Наредба № 5/03.06.2016 г. 

за предучилищно образование и заповеди на кмета на Община Варна с № 3642/03.10.2016. 

и № 1969/16.062014 г., за отдаване под наем почасово помещения и спортни площадки за 

допълнителни педагогически дейности извън държавните образователни стандарти, които 

не са дейност на детската градина. 

8. Организирането на културни мероприятия, извън детската градина се 

осъществява на основание чл. 20 „а“, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г., за 

предучилищното образование, по време на учебната година децата могат да участват в 

организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни 

обекти, обществени, културни и научни институции. 

9. Настоящите ВПОПКТ забраняват участието на педагогическия и 

непедагогически персонал в събиране на суми от родителите или какъвто и да е начин на 

генериране на финансови средства или друг вид облаги, извън уговореното между тях и 

институцията по силата на действащите трудовоправни отношения. При констатиране 

на нарушения на настоящите правила, респективно нарушения на действащото към 

момента законодателство от съответните длъжностни лица, ще бъдат прилагани 

разпоредбите на Кодекс на труда, касаещи налагане на дисциплинарни наказания, 

прилагани с цялата строгост на Закона. 

 

10. С настоящите вътрешни правила се запознават всички заинтересовани 

страни. След запознаването им работниците и служителите на детската 

градина удостоверяват това с полагане на подпис, а на законно представляващите 

децата настоящите правила се изчитат на първата за съответната учебна година 

родителска среща. 

 

 

 



Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им с индивидуален 

административен акт на директора и се обнародват и на сайта на институцията, на 

електроненадрес:https://sinchets.com 

 

 

https://sinchets.com/

